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INTRODUÇÃO

RESULTADOS
Considerando que a adoção de tecnologias de
faci l i tação da privacidade se apresenta como necessária
a f im de equal izar assimetrias do mercado
informacional ,  o objetivo da pesquisa é demonstrar o
funcionamento de atividades que uti l izem a
metodologia de privacidade por concepção na tentativa
de responder se há justa medida entre consentimento
do t itular e o legít imo interesse da coletividade sobre
os dados pessoais.

A proteção dos dados dos indivíduos,  em nossa
real idade tecnológica,  tem como pressuposto uma
estrutura capaz de tutelá- los.  As plataformas
digitais e af ins,  v inculadas que estão à proteção
de dados,  devem garantir  essa estrutura por meio
da projeção de um sistema intel igente de
tecnologia que minimiza os r iscos à privacidade
dos indivíduos.  Desta forma, a uti l ização da
metodologia de privacidade por concepção se
apresenta como uma oportunidade substancial
para elevar o nível  de proteção à privacidade e
reduzir  a extensão da vigi lância quando do
tratamento dos dados de seus t i tulares,
representando, além disso,  um passo marcante
em direção a um design de tecnologias baseadas
em valores humanos,  indo ao encontro da
segurança informacional.

A Lei  Geral  de Proteção de Dados (Lei  nº 13.709/2018) trouxe regramento em uma tentativa de regular o f luxo
desordenado de informações dos cidadãos,  normatizando o tratamento dos dados à luz da autodeterminação
informativa,  a part ir  de princípios bal izadores em uma clara atuação preventiva.  De modo a efetivar o arcabouço
normativo,  para além de valorar a l iberdade de escolha dos indivíduos,  cr iou-se instrumentos para a efetivação
dessa proteção,  na tentativa de afastar possíveis víc ios quando do consentimento do t itular para uso de seus
dados,  considerando o interesse coletivo em seu manuseio.  Desta forma, a uti l ização da metodologia de
privacidade por concepção (Privacy by Design )  por plataformas e af ins se mostra como um caminho para a justa
medida entre consentimento do t itular e o legít imo interesse da coletividade sobre os dados pessoais,  a part ir
da concepção de produtos e serviços que abarquem tecnologias faci l i tadoras para proteção de informações
pessoais.  

OBJETIVOS

Uti l izar-se-á o método hipotético-dedutivo.  A técnica de
pesquisa adotada,  bem como o método de
procedimento,  é o da pesquisa bibl iográfica e da anál ise
comparada de doutrina e legislação da União Europeia e
do Brasi l  acerca da proteção de dados pessoais.
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